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In Amenas investigation 

Om granskningen 
• Etablert av styret i Statoil ASA 26. februar. 

 

• Formål: 

• Kartlegge hendelsesforløpet 

• Bidra til læring 

 

• Arbeidsform 

• 136 intervjuer 

• To besøk til In Amenas 

• Intervjuer, tekniske data, bildeanalyse 

• Kontakt med myndighetsrepresentanter i 

Norge, Algerie, USA, Canada, 

Storbritannia og Japan 

Øverst: Granskningsgruppen: Erling Handal, Adrian Fulcher, 

Randi Grung-Olsen, Leif D. Riis, Torgeir Hagen (leder),  

James Bunn. Nederst: Befaring på In Amenas.  

http://team.statoil.com/sites/ts-17083/Statoils photos from event/09. Div/Granskning In Amenas - Foto Statoil.jpg


In Amenas investigation 

Konklusjoner 

Om terrorangrepet 

• De samlede ytre og indre sikkerhetstiltakene 

ved In Amenas sviktet. 

• Verken Statoil eller joint venture-selskapet 

kunne ha forhindret angrepet. Gransknings-

gruppen finner imidlertid grunn til å sette 

spørsmålstegn ved om selskapene i for stor 

grad baserte seg på militær beskyttelse.  

• Statoils bidrag til krisehåndteringen var 

effektivt og profesjonelt.  

Om sikkerhet i Statoil 

• Statoils kapasitet, kompetanse og kultur må 

styrkes for å møte sikkerhetsrisikoen 

forbundet med aktivitet i krevende og 

komplekse omgivelser. 
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In Amenas anlegget. Foto: Scanpix 

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=9k0lGurQ-KbAIM&tbnid=EC5lnLwx_C40rM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.lngworldnews.com/algeria-statoil-partners-start-limited-production-at-in-amenas/&ei=q-QqUq22M6q04ATeuYHoAg&psig=AFQjCNE-t352lkatR_IJQ6wNDngx31n-kg&ust=1378629163948292


In Amenas investigation 

Sikkerhet basert på militær beskyttelse 
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Algeriske myndigheter  

• Ansvarlige for ytre sikkerhet. 

• Oppdaget ikke terroristene. 

Joint venture  

• Ansvarlig for indre sikkerhet.  

• Sikkerhetstiltakene ikke konstruert for å stå 

i mot et angrep av dette omfanget.  

Statoil 

• Sikkerhetsoppfølging av joint venture-

selskapet som medoperatør og eier. 

• Behov for tettere sikkerhetsoppfølging av 

joint venture-selskapet. 

In Amenas anlegget. Foto: Scanpix 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=F-fLdsKU8QPuBM&tbnid=qYyYyKToqGk8xM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.reuters.com/article/2013/01/31/us-algeria-hostages-plant-idUSBRE90U1GP20130131&ei=aSMmUpTdJsLkswbsvoHAAg&bvm=bv.51495398,d.Yms&psig=AFQjCNHPJfc4ZUvLmOcOUO2Tiiksb7aPNg&ust=1378317506937176
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Angrepet 

5 

 

 

 

 

  

 
 

16 

Jan 

17 

Jan 

Onsdag 
 
 

05:40 Angrepet starter 
08:00  Busspassasjerene i sikkerhet 
  
Gisselsituasjonen utvikler seg 

 

Torsdag 
 

12:00  Angrep mot bilkonvoien 

15:00  Boligområdet sikret 
 

Fredag 
 

16:00  Eksplosjon i produksjons-

området 
 

Lørdag 
 

Den militære operasjonen erklæres 

avsluttet 

 

 
 

18 

Jan 

19 

Jan 

• Nesten 800 personer på anlegget 

• 40 uskyldige ofre 

• 32 terrorister – 29 drept 



In Amenas investigation 

Angrep mot bilkonvoien 17. januar 
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• 26 gisler drept 

• Militærhelikoptre og soldater på bakken åpnet ild 

• Terroristene skjøt og detonerte eksplosiver 
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In Amenas investigation 

Eksplosjon i produksjonsområdet 18. januar 
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Til venstre: Brann i prosesstog 3. Bilde tatt 18:17 (fakkel til venstre på bildet). Til høyre: Skader på 

produksjonsanlegget.  

• Eksplosjon ca. kl. 16:00 18. januar 

• 7 gisler drept i produksjonsområdet 
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In Amenas anlegget. Foto: Scanpix 
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In Amenas investigation 

19 anbefalinger på 5 
områder 

• Sikring ved In Amenas 

• Organisasjon og ressurser 

• Risikostyringssystemer 

• Beredskap og krisehåndtering  

• Samarbeid og nettverk 

 

 

9 



Granskning av terrorangrepet mot In Amenas 
 

Torgeir Hagen 
Granskningsleder 

 

12. september 2013 
 
 

 

 


